VACATURE LICHT DESIGNER
Jobomschrijving
Painting with Light is een team van experten in belichting, video en multimedia dat elke uitdaging weet te vertalen naar
een unieke beleving en dit zowel op technisch als creatief vlak! Wij willen de wereld mooier maken en het publiek
onvergetelijke ervaringen laten beleven.
Om ons Projectendivisie Team te versterken zijn wij op zoek naar een getalenteerde lichtdesigner. Deze creatieve
ontwerper werkt aan een mix van architecturale en entertainment projecten, denk maar aan monumentale
gevelverlichting, lichtplannen voor een pretpark, interactieve lichtinstallaties, …

De uitdaging
Als lichtdesigner binnen Painting with Light werk je mee aan projecten vanaf de conceptfase. Jij weet de wensen en/of
ideeën van onze klant te vertalen naar een uniek lichtconcept. Je bent sterk op creatief vlak maar hebt ook een brede
technische basis waarop je kan leunen. Je komt naar voren met nieuwe, unieke concepten gestaafd met nauwkeurige
lichtberekeningen en rekening houdend met normen en conventies.
Tijdens de conceptfase werk je aan overtuigende presentaties waarin je met referentiebeelden en visuals je idee weet te
presenteren aan de klant. Vervolgens vertaal je dit idee naar een schematisch plan en selecteer je geschikte
lichtarmaturen. Hiervoor doe je de nodige locatiebezoeken en mock-ups. Je staat in nauw contact met de leveranciers en
gaat regelmatig op zoek naar de meest recente producten om steeds een future proof ontwerp aan de klant voor te
leggen.
Ook het technisch design van deze projecten neem je voor je rekening. Je realiseert finale grond- en sectieplannen in
AutoCAD, bekabelingsplannen, stroom- en controle diagrammen, detailtekeningen voor integratie van lichtarmaturen in
het decor/de architectuur, materiaallijsten, … Kortom bereid je een volledig dossier voor waarmee de installateur op
locatie aan de slag kan. Ook het berekenen van budgetten behoort tot je takenpakket, van een ruwe budgetindicatie
tijdens de conceptfase tot een gedetailleerd overzicht voor het opstellen van een offerte. Dit steeds in nauw overleg met
onze leveranciers. Zo kan je vanaf de start je ontwerpen aanpassen aan het beschikbare budget van de klant.
Tijdens de uitvoeringfase ga je op locatie kijken of alles wordt geïnstalleerd volgens je voorbereid plan. Je zorgt voor de
finale focus en ziet je ontwerp tot leven komen.
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Ervaring met architecturaal en/of entertainment lichtdesign, ideaal gezien via eerdere werkervaring.
Ervaring met lichtsoftware waaronder DIALux
Ervaring met CAD-software, bij voorkeur AutoCAD
Ervaring met 3D Software, bij voorkeur Sketchup, 3dsMax, Revit, …
Ervaring met Adobe Creative Suite (voornamelijk Photoshop)
Ervaring met visualizatiesoftware WYSIWYG & Depence is een pluspunt
Sterke Engelse en Nederlandse communicatieve vaardigheden, Frans is een pluspunt.
Een passie voor lichtdesign, zowel in architectuur als entertainment.
Je hebt een open en pro-actieve houding.
Je houdt ervan je collega’s te ondersteunen met jouw kennis.
Je deint er niet voor terug om je kennis steeds bij te schaven door deel te nemen aan interne en externe
opleidingsmogelijkheden, het lezen van professionele publicaties en door zelfstudie.
Je durft aan verschillende projecten tegelijk te werken en kan omgaan met strakke deadlines.
Je bent een echte teamplayer en kan vlot communiceren.
Je bent in het bezit van een geldig autorijbewijs.

Painting with Light, a great place to work
Wij bieden een afwisselende baan in een open en collegiale werkomgeving. Je wordt goed opgeleid en begeleid tijdens je
inwerkperiode. Humor en plezier staan centraal in het werk. Je werkt op het kantoor in Genk en krijgt alle kansen om je
verder te ontwikkelen,
Bovendien maak je deel uit van onze award-winning projecten! Wil je werken werk voor en met fantastische klanten? Heb
je zin om met een jong maar professioneel en gepassioneerd team samen te werken? Wil jij je verder ontwikkelen binnen
je vakgebied. Vind je te gekke plekken in de wereld bezoeken leuk en hou je van een uitdaging? Wij zorgen voor een
gezellige werkplek en dat onze arbeidsvoorwaarden je bevallen.

Hoe solliciteren?
We ontvangen graag jouw motivatie en CV via jobs@paintingwithlight.be.
Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje en wij geven je snel antwoord.

